BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 15 december 2016
De lijst ingekomen stukken wordt met inachtneming van de volgende wijzigingen conform
voorgesteld afgehandeld
- Op verzoek van de fracties van de SP en de PvdA wordt het onderzoek van de SP naar de markt
van Oss, briefnr. I-03, geplaatst op de agenda van de Agendacommissie om te agenderen in een
opiniecommissie.
- Op verzoek van de fracties van de SP en PvdA wordt de brief van T. Driessen over aansluiting op
een centrale database gehandicaptenparkeerkaarten, briefnr. I-07 verplaatst naar categorie III,
zodat het college deze brief kan afhandelen.
- Op verzoek van de fractie van de SP wordt Antwoord van burgemeester en wethouders, op de
artikel 41 vragen van de SP over Verdihuis, briefnr. II-03, geplaatst worden op de lijst ingekomen
stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil kijken naar een oplossingen met
betrekking tot wonen en uitbreiding.
Besluiten ten aanzien van de voorstellen
Werkgeverscommissie
Voorstel van de Raadsgriffie om voor de duur van de zittingsperiode van deze gemeenteraad te
benoemen:
- Raadslid M. (Mari) van Kilsdonk, tot lid van de Werkgeverscommissie Oss
- Raadslid E. (Ehssane) Gounou, tot lid van de Werkgeverscommissie Oss, is unaniem aangenomen.
Nota investeringsbeleid 2016
Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststellen van de nota investeringsbeleid 2016, is
unaniem aangenomen.
Vaststellen bestemmingsplan Bredeweg – De Kouwe Noord – Geffen – 2016
Voorstel tot
1. Het bestemmingsplan Het bestemmingsplan ‘Bredeweg - De Kouwe Noord, Geffen – 2016’ vast te
stellen zoals vastgelegd in de dataset met het identificatienummer
NL.IMRO.0828.dekouwenoordgff-VG01 en zoals verbeeld op papier.
2. Aan te geven dat gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN-kaart,
aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing.
3. De zienswijze te beoordelen overeenkomstig de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Bredeweg - De Kouwe Noord, Geffen – 2016’.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
5. Geen m.e.r. -beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren, is unaniem
aangenomen.
Vaststellen bestemmingsplan ‘Grotestraat ongenummerd Huisseling – 2016’.
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. Het bestemmingsplan ‘Grotestraat ongenummerd Huisseling – 2016’ vast te stellen in de vorm van
de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0828.BPgrotestrhuissel.VG01 en zoals verbeeld op
papier.
2. De zienswijzen te beoordelen overeenkomstig de ‘Nota zienswijzen en wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan Grotestraat ongenummerd Huisseling 2016’.
3. De wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp die zijn aangegeven in de ‘Nota
zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Grotestraat ongenummerd Huisseling 2016’.
4. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is
aan de GBKN-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing.
5. Geen exploitatieplan vast te stellen.
6. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren, is unaniem
aangenomen.
Bestemmingsplan Landerij VanTosse
Voorstel van burgemeester en wethouders tot

1. Het bestemmingsplan “Landerij VanTosse – Oss – 2016” vast te stellen in de vorm van de dataset
met het identificatienummer IDN: NL.IMRO.0828.BPlandvantosse-VG01 en zoals verbeeld op papier
2. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is
aan de GBKN-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing
3. Geen exploitatieplan vast te stellen
4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren, is unaniem
aangenomen.
Bestemmingsplan Tuinderij VanTosse
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. Het bestemmingsplan “Tuinderij VanTosse – Oss – 2016” vast te stellen in de vorm van de dataset
met het identificatienummer IDN: NL.IMRO.0828.BPtuinvantosse-VG01 en zoals verbeeld op papier
2. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is
aan de GBKN-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing
3. Geen exploitatieplan vast te stellen
4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren, is unaniem
aangenomen.
Brabantbrede Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Omgevingsrecht Oss, 2016
Voorstel van burgemeester en wethouders tot Vast te stellen de Brabantbrede Verordening Kwaliteit
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Oss, 2016, is unaniem aangenomen.
Vaststelling bestemmingsplan Partiële Herziening 2 Bedrijventerreinen Moleneind,
Landweer en Danenhoef - Oss - 2011
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. Het bestemmingsplan Partiële herziening 2 Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef Oss - 2011 vast te stellen in de vorm van de dataset met het identificatienummer
NL.IMRO.0828.HZ2moladaoss2011-VG01 en zoals verbeeld op papier.
2. Geen wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp van deze herziening.
3. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is
aan de basisregistratie BGT.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
5. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren, is unaniem
aangenomen.
Blijverslening voor (preventieve) aanpassingen van koopwoningen 2017-2021
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. De Blijverslening in de gemeente Oss in te voeren;
2. Daarvoor de verordening Blijverslening vast te stellen;
3. Voor de Blijverslening een leningsfaciliteit beschikbaar te stellen tot maximaal € 200.000 per jaar
voor de duur van vijf jaar en de financiële gevolgen daarvan in de kadernota 2017 mee te nemen,
is unaniem aangenomen.
Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
Voorstel van burgemeester en wethouders tot toestemming te geven voor de voorgestelde wijziging
van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, is unaniem aangenomen.
Belastingvoorstel 2017
Voorstel van burgemeester en wethouders tot vast te stellen de
1 Verordening Onroerende zaakbelastingen, is aangenomen.
Stemverklaring Beter Oss: De meevaller van 8% minder afvalstoffenheffing wordt door het College
omgezet in een tegenvaller voor huis- en pandeigenaren in Oss. De OZB wordt met 10,5 % verhoogd.
De huurders blijven onterecht buiten schot, dat is oneerlijk en de verhoging van 10,5% is voor de
fractie van Beter Oss onacceptabel.
(Voor: CDA, VVD, GroenLinks, PvdA, VDG. Tegen: Beter Oss, D66 en SP)
2 Verordening Afvalstoffenheffing, is unaniem aangenomen.
3 Verordening Reclamebelasting, is unaniem aangenomen.
4 Legesverordening, is aangenomen

Stemverklaring SP: De fractie van SP heeft bezwaar tegen het ontheffen van leges voor commerciële
evenementen en stemt daarom tegen de legesverordening.
Stemverklaring VDG: De fractie van VDG is verheugd dat artikel 64 uit de legesverordening is gehaald.
(Voor: CDA, VVD, VDG. Tegen: PvdA, GroenLinks, D66, SP en Beter Oss)
5 Verordening Watertoeristenbelasting, is unaniem aangenomen.
6 Verordening Toeristenbelasting is aangenomen.
Stemverklaring VDG: De fractie is voorstander van het afschaffen van de Toeristenbelasting, maar
daar is geen meerderheid voor in de gemeenteraad. Omdat er geen alternatief is zal de fractie voor de
verordening stemmen.
Stemverklaring Beter Oss: De fractie wil de toeristenbelasting afschaffen.
(Voor: VDG, PvdA, GroenLinks, VVD, D66, SP en CDA. Tegen: Beter Oss)
7 Verordening Scheepvaartrechten, is unaniem aangenomen.
8 Verordening Rioolheffing, is unaniem aangenomen.
9 Verordening Hondenbelasting, is unaniem aangenomen.
Verzoek verlenging noodopvang Lievekamplaan 1
Voorstel een positieve zienswijze uit te brengen over de beoogde verlenging tot 1 april 2017 van de
noodopvang aan de Lievekamplaan , is unaniem aangenomen.
Huisvestingsbeleid woonwagenbewoners
Voorstel tot het vaststellen van het gewijzigde beleid voor de huisvesting van woonwagenbewoners.
vast te stellen het gewijzigde beleid voor de huisvesting van woonwagenbewoners, is geamendeerd
aangenomen.
(Voor: VDG, PvdA, VVD, SP en CDA. Tegen: GroenLinks, D66 en Beter Oss)
Het amendement ‘Huisvestingsbeleid woonwagenbewoners’ van de fractie van SP en PvdA, is unaniem
aangenomen.
Het amendement ‘Afbouwbeleid woonwagenlocaties’ van de fracties van Beter Oss en GroenLinks, is
verworpen.
Stemverklaring PvdA: De fractie vindt dat er iets moet gebeuren om de langdurige afbouw van de vijf
locaties te voorkomen. Het is voor de fractie volstrekt onduidelijk hoe de wethouder dit gaat
aanpakken en wat er dan met de 23 plekken gebeurt om die toch te kunnen behouden. Dat is voor de
fractie reden genoeg om het amendement te steunen.
(Voor: Beter Oss en GroenLinks, PvdA, d66 Tegen: CDA, SP, VVD, VDG.)
Vaststellen Koers Stadshart Oss
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. De Koers Stadshart Oss vast te stellen.
2. De opgaven uit de Koers Stadshart Oss uit te voeren overeenkomstig het uitvoeringsprogramma
Koers Stadshart Oss.
3. De Koers Stadshart Oss te gebruiken als richtlijn voor de uitwerking van de verschillende
deelgebieden en projecten.
4. De Koers Stadshart Oss te gebruiken als basis voor een herziening van het bestemmingsplan
Centrum-Oss-2013, is unaniem aangenomen.
De motie ‘Burgwal betrekken bij het voetgangersgebied’ van de fracties van VDG, PvdA, VVD en
GroenLinks, is ingetrokken.
Reactie college op het definitieve besluit van de Provincie Noord-Brabant over de aanvraag
mestverwerking OOC – MACE op Elzenburg – De Geer
Voorstel tot geen wensen en bedenkingen in te brengen op het voornemen van het college van
burgemeester en wethouders om beroep in te stellen tegen het besluit van de provincie Noord-Brabant
om een (Wabo) vergunning te verlenen aan OOC-MACE voor het oprichten van een
mestverwerkingsinstallatie op bedrijventerrein Elzenburg – De Geer te Oss, zoals verwoord in de
Informatienota van 29 november 2016, is unaniem aangenomen.

De motie ‘Pas op de plaats voor de mestfabriek op Elzenburg’ van de fracties van PvdA, SP, Beter Oss
en GroenLinks, is verworpen.
(Hoofdelijke stemming 12 voor, 22 tegen) NB: de heer Geerts van de fractie van SP heeft niet
deelgenomen aan de beraadslagingen en stemming over dit onderwerp.
Voortgangslijst moties
De moties zonnepanelen Heesch-West (13-048) en opstellen businesscase voor duurzame energie op
Heesch West (16-072) zijn niet afgedaan en worden geplaatst op de voortgangslijst van de
adviescommissie Ruimte.

